
 

 

 
BELEIDSPLAN 2021 STICHTING DE EINDER 
 
 
Visie en Missie van De Einder 
 
De visie en missie van De Einder is het bespreekbaar en uitvoerbaar maken van een 
humane dood in eigen regie.  
Onder een humane dood in eigen regie rekent De Einder het beslissings- en 
uitvoeringsproces rond het bewerkstelligen van de eigen dood zowel door het 
inschakelen van een arts die euthanasie in de zin van de euthanasiewet verleent als 
het bewerkstelligen van de eigen dood na een zorgvuldig afwegingsproces te hebben 
doorlopen dat resulteert in een humane methode om uit het leven te stappen.  
Met andere woorden, zowel wanneer een arts het verzoek van een patiënt inwilligt 
om hem euthanasie te verlenen (artseneuthanasie) als wanneer iemand zonder arts 
op een zorgvuldige wijze vreedzame middelen gebruikt om uit het leven te stappen 
(zelfeuthanasie) is in de visie van De Einder sprake van een humane dood in eigen 
regie. 
 
 
Wegen om het doel van De Einder te bereiken 
 
A) Samenwerking met zelfstandig gevestigde professionals 
 
De Einder verwijst mensen, die zich met vragen rond zelfdoding tot haar wenden, 
door naar door de Einder gefaciliteerde consulenten. Deze consulenten zijn bekend 
met de humane methoden en middelen om te gebruiken bij zelfeuthanasie. Zij 
verstrekken daarover informatie, doen aan begeleiding en geven morele steun. 
De Einder acht het verder van belang dat mensen die een humane dood in eigen 
regie overwegen tot een zorgvuldige en afgewogen besluitvorming komen. Daartoe 
biedt zij begeleiding door een professionele buitenstaander die zowel tegenover de 
hulpvrager distantie kan opbrengen als hem morele steun biedt bij zijn 
besluitvormingsproces. Daarbij is de Einder van mening dat begeleiding door een 
consulent de autonomie van de hulpvrager nooit in de weg mag staan. 
Gezien het belang dat de Einder hecht aan de werkzaamheden van de consulenten 
draagt zij, in voorkomende gevallen, zorg voor (juridische) ondersteuning. 
 
B) Kwaliteitsbeleid 
  
De Einder streeft voortdurend naar het verhogen van haar kwaliteit van de 
dienstverlening. De kwaliteitsnormen worden vastgelegd in een handboek. Daarin 
wordt het opleidingsplan beschreven, de zorgvuldigheidsnormen, de voorwaarden 
voor de intervisie en de richtlijnen en eisen voor het werk van de consulenten. Ook 
het gebruik van het elektronisch dossier volgens de geldende normen wordt in het 
handboek beschreven. 
De leden van het bestuur worden geacht het maatschappelijk debat te volgen en 
waar nodig het beleidsplan aan te passen. 



 

 

 
C) Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het maatschappelijke 
debat. 
 
De Einder wil bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de aard van de hulpvragen 
en de kenmerken van de hulpvragers. Ook wil zij zich mengen in de 
maatschappelijke discussie. Hierbij is het belangrijk om de tendensen in de 
maatschappij te signaleren en bekend te maken. Dat doet De Einder onder andere 
door geanonimiseerde data te leveren aan een onderzoeker van het AMC/UvA en 
daarvoor de statistische bewerking terug te krijgen. Hiermee kan deelname aan het 
maatschappelijk debat worden gestaafd met feiten. 
 
D) Het samenwerken met andere organisaties die op het vlak van een humane dood 
in eigen regie actief zijn. 
 
De Einder wil samenwerking te zoeken waar het nuttig is en streven naar consensus. 
Hierbij dient te worden aangetekend dat De Einder zich van andere organisaties 
onderscheidt door het geven van langdurige begeleiding en accepteren van iedere 
hulpvrager. 
De Einder zet zich in om actief samenwerking te zoeken met de NVVE en het 
Expertisecentrum Euthanasie. Daarnaast staat zij open voor contacten met de 
Coöperatie Laatste Wil en Stichting LevenseindeCounseling. Samenwerking met Exit 
International is van belang voor het kennisniveau van de consulenten. Basis van de 
samenwerking is informatie delen en elkaar versterken.  
 
E) Financieel beleid 
 
Jaarlijks stelt De Einder een exploitatiebegroting op. Middels de jaarrekening legt de 
Einder verantwoording af over het gevoerde financieel beleid. 
 
De Einder ontvangt geen subsidies. Alle fondsen bestaan uit donaties en legaten. 
Mede gezien de herkomst van de financiële middelen voert De Einder een sober 
financieel beleid. De structurele (overhead)uitgaven worden tot een minimum beperkt 
en zoveel mogelijk gedekt door de structurele inkomsten. 
 
De uitgaven van De Einder bestaan, naast de hiervoor genoemde 
overheadsuitgaven, uit financiering van projecten gericht op informatie en 
communicatie over de doelstellingen van De Einder, scholingsuitgaven voor de 
consulenten en indien nodig aan de consulenten te verstrekken juridische bijstand. 
 
 
F) ANBI-status 
 
De Einder heeft een ANBI-status. Zij ziet erop toe dat aan de eisen voor het behoud 
van de status wordt voldaan. 
 
 


